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Základné údaje o spoločnosti:
Názov a sídlo:
Právna forma:

Filbyt s.r.o. 1.mája 11, 986 01 Fiľakovo
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v obchodnom registri na Okresno súde
V Banskej Bystrici, v odd. Sro, vložka č.10334/S
Deň zápisu:
19.04.2005
IČO:
36 636 916
DIČ:
2021995646
IČ DPH:
SK2021995646
Predmet činnosti:
- prenájom bytov a nebytových priestorov
- obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
- oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov
a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
- vodinštalatérstvo a kurenárstvo
- plynoinštalatérstvo
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja prevádzkovateľom živností
(veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
v rozsahu voľných živností
- reklama a propagačná činnosť
- podnikateľské poradenstvo
- výroba tepla, rozvod tepla
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov
z dreva
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
-výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky,
počítačov a kancelárskych strojov
- čistenie kanalizačných systémov
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce k realizácii exteriérov
a interiérov
- správa údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Spoločník:
Mesto Fiľakovo, v zastúpení Mgr. Attila Agócs, PhD.- primátor
mesta
Výška podielu na zákl.imaní:
100 %
Dozorná rada:
Bc.Erika Szabová
Ladislav Szakó
Ing.Kerekes László
Tibor Czupper
Ing.Zoltán Varga
Konateľ spoločnosti:
Ing. Štefan Estergomi od 01.04.2014

Vzťah Mesto Fiľakovo a spoločnosť
Filbyt s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou Mesta Fiľakovo. Vzťahy
s Mestom Fiľakovo sú zakotvené v Zakladacej listine spoločnosti, ktorá bola aktualizovaná dňa
31.10.2014. Spoločnosť zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta
Fiľakove, zabezpečuje pravidelné kontroly, revízie, deratizáciu, rieši havarijné stavy a pod.

Ekonomika spoločnosti
Analýza hospodárskeho výsledku Filbyt s.r.o za rok 2017 za hospodársku činnosť:
Náklady celkom :
1 451 026,- €
Tržby celkom :
1 463 868,- €
Hospodársky výsledok z hosp. činnosti :
12 842,- €
Rozpis nákladov a tržieb podľa druhu a podľa jednotlivých stredísk
Domy
Na stredisko domy sú sledované náklady za domy, v ktorých byty nie sú v osobnom vlastníctve.
Uvedené náklady sú hradené zo základného nájomného. Sú to náklady, ktoré priamo súvisia so
správou, teda materiál na opravy, poplatky poštovné, deratizačné, poistné i náklady súvisiace
s odstránením bežne vyskytujúcich sa porúch v domoch.
Výroba tepla
Náklady a tržby kotolne vyjadrujú súhrn nákladov a tržieb 12 tepelných zariadení, ktoré sú osobitne
sledované. Je to najväčšie hospodárske stredisko Filbyt s.r.o., ktoré produkuje hospodársky výsledok
vo forme zisku. Náklady tohto hospodárskeho strediska za minulý rok vykazujeme celkove 863 633,€, tržby 911 164,- €, hospodársky výsledok z výroby tepla je zisk vo výške 47 531,- €. Stredisko –
Stavebná činnosť v 2017 a vykazuje zisk vo výške 40 701,- € , keďže realizácia obnovy bytového
domu na ulici Farská lúka 30-34 bola ukončená v roku 2017 a práce boli zahájené v roku 2016.
Analýza celkových nákladových ukazovateľov jednoznačne potvrdzuje, že rozhodujúca časť súvisí
s výrobou tepla. Nákladové položky, tzv. variabilné náklady ktoré úplne ovplyvňujú objem výroby
tepla a TÚV z celkových nákladových položiek z nákladov strediska tepla sú vo výške 59,31 %,
v absolútnej výške 512 252,- €. Významné nákladové položky sú súčasťou regulovanej zložky
fixných nákladov, očistené o neoprávnené náklady , ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom
tepla. Sú to mzdové náklady a zákonné sociálne náklady v celkovej výške 124 979,- €, ostatné služby
a opravy v celkovej výške 26 521,- €, ktoré pozostávajú hlavne z poplatkov za atest, za znečistenia
ovzdušia, z telefónnych poplatkov , za školiace aktivity kuričov, za prenájom nebytových priestorov
pre domové kotolne a pod. Súčasťou týchto nákladov sú aj opravy a zákonom stanovené revízne
kontroly na vykurovacích zariadeniach vykonané dodávateľským spôsobom. Náklady strediska
výroby tepla zahŕňajú aj odpisy vo výške 51 931,-€.
Správa spoločnosti
Správa spoločnosti obsahuje nákladové položky takého charakteru, ktorých skutočná potreba závisí
od celkovej činnosti spoločnosti. Spoločnosť Filbyt s.r.o. okrem hlavnej činnosti, výroby a dodávky
tepla, vykonáva aj neregulovanú činnosť, t. j. zabezpečuje služby súvisiace s prevádzkou bytov.
Náklady správy podniku za rok 2017 sú v celkovej výške 180 763,- €, výnosy 106 937,- €.
Hospodársky výsledok strediska správy podniku za rok 2017 je strata vo výške 74988,- €. Náklady

charakteru ostatné služby sa delia na viaceré menšie bežné platby ako popl. za telefón, poštovné,
školenia, drobné pracovné potreby, popl. STV a rozhlasu, poplatok za prácu právnika. Dane
a poplatky vo výške 2350 € sa delia na cestnú daň na zákonné a havarijné poistenie motorového
vozidla, na poistenie DHIM, na súdne poplatky, spotrebnú daň plynu, výdaje na kolky a pod.
Hospodársky výsledok strediska negatívne ovplyvňuje fakt, že všetky mzdové náklady technickohospodárskych pracovníkov sú zaúčtované na toto stredisko, napriek tomu že TH pracovníci
vykonávajú činnosť ktorá súvisí s činnosťou celej spoločnosti.
Výnosová oblasť hospodárskeho strediska správy sa skladá z mesačného nájmu bytov, z poplatkov
za správu bytov a nebytových priestorov a z iných poplatkov /popl.za merače/. Medzi inými
finančnými výnosmi sú úroky , v prípade pokuty a penále.

Správa bytového fondu:
Správu bytov zabezpečujú všetci TH pracovníci. Táto činnosť zahŕňa hlavne zabezpečenie
rôznych služieb od iných dodávateľov, ako je dodávka pitnej vody, elektrickej energie pre osvetlenie
spoločných priestorov, televízneho signálu, revízie vyhradených technických zariadení od
spoločnosti Filbyt s.r.o., zabezpečenie dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, vedenie evidencie a
účtovníctva pre jednotlivé domy v správe spoločnosti.
Filbyt s.r.o., ako správca bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, spravoval v roku
2017 25 bytových domov s 644 bytmi. Z týchto bytov bolo predaných 610 a nepredaných 34.
Byty sú rozdelené do 4 kategórii:
I. kategória
494 bytov
II. kategória
142 bytov
IV. kategória
8 bytov
Správu bytových domov Filbyt s.r.o. prevádza na základe uzavretých zmlúv o výkone správy
medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v jednotlivých domoch.
Na základe tejto zmluvy správca vykonáva správu spoločných zariadení domu a prevádzku
domu tak, aby bol zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv v bytovom dome.
Na plnenie svojho záväzku je správca povinný zabezpečiť služby spojené s užívaním bytu,
viesť samostatné účtovníctvo za každý dom, vyúčtovať náklady za jednotlivé služby po skončení
kalendárneho roka, najneskoršie do 31.mája nasledujúceho roka.
Správca vedie evidenciu nedoplatkov za predané ako aj nepredané /nájomné/ byty.
Stav nedoplatkov k 31.12.2017:
predané byty
99340,42 €
nepredané byty
19877,19 €
----------------------------------------------------SPOLU:
119217,61 €
Filbyt s.r.o. ako správca bytov v bytových domoch sa snaží znižovať nedoplatky zasielaním
žalobných upomienok, súdnym vymáhaním a v krajnom prípade aj exekučným konaním a s predajom
nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby.
Filbyt s.r.o., ako prenajímateľ bytov v prípadoch, keď si nájomcovia neplnia svoje povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy, postupuje podľa príslušných zákonov o výpovedi z bytu a po
uplynutí stanovenej lehoty, nájomníka - neplatiča- deložuje. Deložácie neboli vykonané, nakoľko
dlžníci pohľadávky vyrovnali v plnej výške alebo čiastočne s prísľubom vyrovnania čo najkratšom
čase. Tam, kde dlžoba už prevyšuje určitú hranicu, navrhujeme vlastníkom inicializovať inštitút
dobrovoľnej dražby. Podľa zmien zákona už k dobrovoľnej dražbe nie je potrebný súhlas ostatných
vlastníkov keď nedoplatok prevyšuje 2000,-€.
Vlastníci bytov a NP v prípadoch úspešných dražieb obdržali na účet svojho bytového domu výnosy
z dražby – nedoplatky - ktoré im neplatiči dlhovali pomerne dlhé obdobie. Týmto procesom sa
vlastníci bytov v bytovom dome zbavili neplatičov. Obyčajne nový vlastník si svoje povinnosti

pravidelných platieb za poskytované služby plní v plnom rozsahu. Dobrovoľné dražby, ktoré
vykonáva dražobná spoločnosť sú časovo menej náročné v prípadoch, keď byt nie je založený inými
exekučnými záložnými právami.
Byty, ktoré máme v našej správe, dražia aj iné dražobné spoločnosti. Z výnosu dražby nám nie
sú zaslané žiadne úhrady, nakoľko výnos ide pre klientov, pre ktorých dražobné spoločnosti dražia
byty v našej správe.
Súdny exekútor platobné rozkazy vie uplatniť len v prípadoch, keď dlžník je v pracovnom
pomere alebo je poberateľom nejakého druhu dôchodku. V mnohých prípadoch dlžníci sú bez práce
a poberajú dávky sociálnej pomoci.

Energetika – výroba tepla v roku 2017
Výroba tepla a dodávka teplej úžitkovej vody je zabezpečená v troch lokalitách s kotlami na
zemný plyn a v kotolni K2 na ulici Železničnej aj kotlom na drevnú štiepku
Charakteristika lokalít :
Lokalita K1 – dodávka tepla – UK a TUV je zabezpečená pre bytové domy Filbyt s.r.o. , SBD
Fiľakovo, spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Naše domy“ , materskej škôlky v okolí
prevádzkovej budovy Filbyt s.r.o. V uvedenej lokalite sú prevádzkované v jednotlivých
objektoch domové kotolne s kotlami FEG-Vestale v počte 10 ks, s výkonmi od 0,14 do 0,3 MW,
ktoré už nevyhovujú novým požiadavkám technickej inšpekcie a z tohto dôvodu postupne v od
2016 boli dve kotolne nahradené vysoko-účinnými kondezačnými kotlami ATAG. Postupne sa
pripravujú projektové dokumentácie na jednotlivé kotolne. Traja zamestnanci Filbyt s.r.o. získali
certifikát na prevádzkovanie a údržbu uvedených kotlov. Od 1.8.2012 bola ukončená dodávka
tepla z kotolne SO-06 na ul. Školskej 2. Do konca roku 2012 bolo v lokalite zateplených 5
bytových domov. Dodávateľ zemného plynu bol VNG Slovakia a.s.
Chod kotolní zabezpečuje jeden kurič s platným kuričským preukazom s občasnou prehliadkou
kotolní. Opravy a údržby kotlov prevádza údržbárska dielňa Filbyt s.r.o. a kurič kotolní.
V roku 2017 bola realizovaná kompletná obnova dvoch kotolní a to v bytovom dome Školská 4
SO-07 a v bytovom dome 1.mája 15-21 SO-08 vlastnými zamestnancami Filbyt s.r.o. z vlastných
prostriedkov podniku. V roku 2018 plánujeme obnoviť minimálne 3 ďalšie kotolne a z tohto
dôvodu navrhujeme vytvorený zisk použiť na financovanie týchto prác.+-+-+
Kotolňa SO-07 – Školská 4 :

Kotolňa SO-08 – 1.mája 15-21 :

Lokalita K 2 – bytové domy a nebytové priestory okolo parku. Dodávka tepla – UK a TUV je
zabezpečená pre byty Filbyt s.r.o. , SBD Fiľakovo, SocArch s.r.o. , pre nebytové priestory na ul.
Biskupickej 7-15, ako napr. NIKE, Športka a.s. atď.
V lokalite K2 sa nachádza centrálny zdroj tepla – kotolňa s kotlami ČKD Dukla, typ KDVE 300
– 2 ks a 1 ks KDVE 100 s menovitým výkonom 3,4 MW. Okrem plynových kotlov je
v prevádzke kotol na drevnú štiepku s výkonom 950 kW. Pre zabezpečenie dodávky tepla
konečnému odberateľovi slúžia aj vonkajšie rozvody tepla v ÚK kanáloch, ktoré boli
rekonštruované – vymenené a zaizolované rozvodové rúry tak na UK ako aj na TUV aj napriek
týmto rekonštrukciám tento rozvod je v horšom technickom stave ako rozvod K3. V roku 2015
bola zadaná objednávka na vypracovanie projektu na kompletnú výmenu rozvod ÚK a TÚV na
predizolované rúry z umelej hmoty a na následné zrušenie ÚK kanálov. Na financovanie tohto
projektu sme plánovali využiť Europské fondy ale základnou podmienkou podania žiadosti
o NFP bola minimálne 50% tepla z obnoviteľných zdrojov, čo naša spoločnosť nevie zabezpečiť
a z tohto dôvodu žiadosť nebola podaná.. Plynové kotle sú v prevádzke od roku 1993. Kotol na
drevnú štiepku je v prevádzke od roku 2011.
Chod kotolní zabezpečujú traja kuriči s platným kuričským preukazom vo dvoch zmenách,
v zimných mesiacoch štyria v troch zmenách. Dodávateľ drevnej štiepky je Aron s.r.o.,Quercus
Lučenec, a Drevostav s.r.o. Jesenské. Dodávateľ zemného plynu je VNG Slovakia a.s.
V tejto lokalite boli zateplené všetky bytové domy.
V roku 2015 bol zakúpený štiepkovač na likvidáciu zeleného odpadu s čím Filbyt s.r.o.
zabezpečuje likvidáciu konárov pre celé mesto.
Na zabezpečenie plynulej dodávky TÚV bola namontovaná nová tlaková stanica a tiež boli
obnovené priestory kotolne.
Tlaková stanica :

Obnovené priestory kotolne :

Lokalita K 3 – bytové a nebytové domy na Farskej Lúke. Odberatelia tepla sú : Filbyt s.r.o. , SBD
Fiľakovo, Základné školy a Materská škôlka.
Aj v tejto lokalite sa nachádza centrálny zdroj tepla na dodávky UK a TUV s kotlami KDVE 300
– 2 ks a 1ks KDVE 100 s menovitým výkonom 4,44 MW. Plynová kotolňa je v prevádzke od
roku 1994. Chod kotolní zabezpečujú traja kuriči s platným kuričským preukazom vo dvoch
zmenách, v zimných mesiacoch štyria v troch zmenách. V roku 2012 v lokalite neboli zateplené
žiadne budovy. S každým odberateľom tepla je uzavretá Zmluva o dodávke tepla, ktorá je
obnovená ročne. Údržbu a odstránenie prípadných porúch zabezpečujú počas roka odborní
pracovníci dielne Filbyt s.r.o. Odstránenie porúch a nastavenie, zoradenie horákov prevádza
Styk servis z Banskej Bystrice s platnou licenciou. V mesiaci júl sú priebežne odstavené kotolne
na týždeň za účelom prevedenie plánovaných údržbárskych prác na tepelno-technickom
zariadení. Odberatelia tepla a konečný spotrebitelia sú vopred oboznámení s termínom odstávky.
Celková výroba tepla je zabezpečená podľa zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z.
Rozvody aj v tejto lokalite sú značne opotrebované a ich kompletná výmena bude tiež nevyhnutná
v nasledujúcom období. V súčasnosti prebieha geodetické zameranie presnej polohy rozvodov.
Do kotolne K3 bola namontovaná nová akumulačná nádrž na zabezpečenie plynulej dodávky
TÚV pre celú Farskú lúku. Na plynové kotle boli nainštalované nové elektronické riadiace
jednotky.
Akumulačná nádrž :

Nová riadiaca jednotka :

V roku 2017 sme skutočne vyrobili spolu 12,65 GWh tepla pre ústredné kúrenie a teplej úžitkovej
vody pri regulačnom príkone 2166,6 kW.
Stavebná činnosť:
Spoločnosť od konca roka 2016 vykonávala aj stavebnú činnosť a na základe verejnej súťaže
zabezpečovala kompletnú obnovu bytového domu na ulici Farská lúka 30-34 so snahou zlepšiť
hospodársky výsledok s nezmeneným počtom zamestnancov. Práce sa začali v decembri 2016
a budova bola dokončená a skolaudovaná v roku 2017. Celkový rozpočet stavby je vo výške
604 000,- €. Financovanie je zabezpečené formou linky CEB cez Slovenskú sporiteľňu.

Záver
Zamestnanci spoločnosti Filbyt s.r.o. ako zamestnanci spoločnosti so 100% - nou účasťou Mesta
Fiľakova sa zúčastňujú na všetkých spoločenských aktivitách v meste, úzko spolupracujú
s mestskými organizáciami a podľa možností im pomáhajú. Najvýraznejšia je spolupráca s VPS
Fiľakovo pri riešení porúch na rozvodoch resp. spravovaní verejných priestranstiev.
Vo Fiľakove, dňa 11.6.2017

Ing.Estergomi Štefan
Konateľ Filbyt s.r.o.

